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PLANIFICACIÓ TASQUES 3r ESO 

SETMANA DEL 16 AL 2O DE MARÇ 

 

MATÈRIA  HORES PRESENCIALS INSTRUCCIONS 

CATALÀ 3r A: 
Dilluns de 9 a 10h 
Dimarts d’11:30h a 12:30h 
Dijous d’11:30h a 12:30h 
3r B: 
Dilluns de 10h a 11h 
Dimecres de 10h a 11h 
Dijous de 12:30h a 13:20h 
3C: 
Dimarts de 10h a 11h 
Dimecres d’11:30h a 
12:30h 
Divendres de 12:30h a 
13:20h 

 
 
 
 
 
 
 
Mirar el Classroom de la matèria 

CASTELLÀ Las horas de clase Indicaciones en el classroom. Programadas 4 sesiones. Código: rmztvx6 

ANGLÈS Dilluns d’11:30 a 12:30h 
Dimarts de 8 a 10h 
Dimecres de 9 a 10 i de 15 
a 16h 
Dijous de 8 a 9 i de 16 a 
17h 
Divendres d’11:30 a 
12:30h 

 
Indicacions al classroom (3tzbu3v). Han de fer una lectura i contestar preguntes. De 
gramàtica comencem amb el First conditional fent també exercicis tant del llibre com 
del workbook. De Taller d’Anglès adjunto al classroom unes activitats sobre la novel·la 
Oliver Twist, que hem ja estat treballant. 

MATEMÀTIQUES Las horas de clase  Indicaciones al classroom. Programadas 4  sesiones. 
Código de clase: b6hbfuxCódigo de la c 
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SOCIALS Les hores de classe 3r A: acabeu de mirar la pel·lícula (ens vam quedar a 1h 37’ 48’’) a l’enllaç: 

https://drive.google.com/open?id=1V7IX8q6wKgMtHyTfbmqjOo9W55DVnqCv. 
ompliu la fitxa que teniu al classroom* 
3r B: ompliu la fitxa que teniu al classroom* 
*he creat un classroom per socials, si no hi sou o no ho trobeu envieu-me un e-mail a 
carme.merlo@tarragona.escolateresiana.com 

EDUCACIÓ FÍSICA 3r A: Dimarts, de 9 a 10h 
i dimecres, de 16 a 17h 
3r B: Dimarts i dimecres, 
de 8 a 9h 

Recomanacions d'hàbits saludables. 
1. A través d'exercicis moderats que impliquin moviment i coordinació general, tipus 
circuit i amb varietat d'exercicis, per treballar les diferents capacitats físiques bàsiques, 
és a dir, la força, resistència, velocitat i flexibilitat. 
 
2. Visionat d'algun vídeo musical per aprendre algun tipus de ball o coreografia 
senzilla, ja que aquesta activitat, engloba un treball general de totes les capacitats 
físiques esmentades en el punt anterior. 
 
La dinàmica de treball seria en dies alterns, amb una durada de 30 '- 45 ' per sessió. 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 

Dimecres 12:30 a 13h 
Dijous de 10 a 11h 
Divendres de 10 a 11h 

 
Indicacions, dilluns per correu electrònic oficial de l’escola 

FÍSICA I QUÍMICA Dimecres (12:25h) 
Dijous (10:05h) 
Divendres (8h) 

Indicacions a google classroom (codi ucotgsz). 
1) Sessió 1: Ions + àtom més avançat (exercicis 15,16,38,26,27,29,30) 
2) Sessió 2: Exercicis 23,33,34,35 
3) Sessió 3: La radioactivitat 

TECNOLOGIA Les de classe S’enviarà un correu als alumnes. 3rA mirar classroom. 

RELIGIÓ Les de classe Realitzar les preguntes sobre la pel·lícula “The Blind Side”  
Consultar Classroom (Codi: b5tz6wl) 

MÚSICA Les de classe Indicacions al classroom. Hi ha feina pautada a fer en dues sessions (16  i 19 de març) 
i entrega el 19 de març. 

https://drive.google.com/open?id=1V7IX8q6wKgMtHyTfbmqjOo9W55DVnqCv
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PROJECTE 
STEM/TALLER 
LABORATORIA 

Les de classe. S’enviarà un correu als alumnes. 

TALLER D’ANGLÈS Les mateixes hores 
d’anglès 

La feina està inclosa a anglès. 

TALLER DE 
CASTELLÀ 

Les hores de classe Indicacions al Classroom 
Codi: he77nwt 

ALEMANY Dilluns de 16h a 17h 
Dimarts de 15h a 16h 

Indicacions al classroom.  
Atenció: Indicacions especials pels que teniu tasques pendents. 

EMPRENEDORIA Dilluns 16h 
Dimarts 15h 

Mirar el Classroom de la matèria 
 

 

 

 


